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Zpravodaj 

 

Vanovice – Drválovice 

 

 

KVĚTEN 2019 
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Vážení spoluobčané,    

jaký by to byl květen, kdybych jej neuvedl rozkvetlým šeříkem. Nejen 

symbolem jara, ale i symbolem osvobození naší vlasti od německých okupantů v roce 

1945. 

V poslední době se tento měsíc stal i symbolem žluté barvy, díky osevu velkého 

množství našich polí řepkou. Alergici pláčou a kašlou, ale včelky jsou přesyceny pylem.  

Je škoda, že z našich polí téměř zmizely dříve hojné plodiny, jako byly obilniny, 

brambory, řepa a další. Rovněž louky jsou již vzácností. O zničených smrkových lesích 

nemluvě.  

Ale pojďme k radostnějším událostem v obci. K vítání občánků 31. 3., o kterém jsem psal 

v minulém Zpravodaji, se nyní vrátím alespoň několika fotografiemi. 

Čtvrtý měsíc roku jsme zahájili 6. dubna v kulturním domě dalším z divadelních 

představení. Vystoupil divadelní spolek z Rájce-Jestřebí s klasickou klukovskou komedií 

Karla Poláčka Bylo nás pět. Akce byla hojně navštívena a svou úrovní určitě potěšila.  

Z dalších kulturních a společenských akcí bych chtěl zmínit první svatební obřad na 

Záložně, kde 20. 4. uzavřeli sňatek manželé Rejdovi. Myslím, že tato první vlaštovka by 

nemusela být poslední. Prostory sálu i následné využití kulturního domu ke svatební 

hostině jsou všem k dispozici. V pondělí 29. dubna proběhla v sále Záložny beseda 

s pracovníky a klienty Paprsku Velké Opatovice, kteří mají zájem odkoupit jeden dům ve 

Fabrice a zřídit zde tzv. chráněné bydlení pro několik klientů. Reakce přítomných 

majitelů sousedních nemovitostí byly většinou nesouhlasné.  

30. duben již tradičně patřil hojně navštívené akci za kulturním domem, a sice pálení 

čarodějnic, které uspořádal SDH Vanovice. Toto období završil zájezd, který pořádala 

obec na zahradnickou výstavu do Kroměříže. Počasí celý den vydrželo a tak se téměř 40 

účastníků vracelo v podvečer naplněno spoustou krásných zážitků.  
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Obecní zastupitelstvo tentokrát zasedalo v Drválovicích. Jeho obsahem bylo schvalování 

spousty smluv – více v usnesení v další části. Chtěl bych zdůraznit jednu z nich, což bylo 

schválení kupní smlouvy na koupi druhé části pozemku mezi oběma našimi obcemi pro 

výstavbu rodinných domů. Předpokládáme, že v příštím roce proběhne jeho zasíťování 

a budeme jej nabízet k prodeji.  

Z akcí investičních asi pro nás nejdůležitější bylo čištění prameniště v Habeši, které 

prováděla firma a podíleli se na ní i naši hasiči. Jelikož jsou letos opět problémy s vodou 

v Oku, které zásobí vodovod na hřbitově, byla zahájena akce, která má toto jezírko 

posílit. A to vodou z Křemílek, která by se čerpala stávajícím potrubím z bývalého 

pastevního areálu Agrospolu. Akce byla zahájena, průběžně jsou odstraňovány překopy 

potrubí.  

Ve středisku Agrospolu pokračuje výstavba nového kravína, je hotový železný skelet 

budovy a provádí se výstavby záchytné nádrže na močůvku v blízkosti oplocení u cesty.  

Z tohoto důvodu je uzavřena cesta směrem ke středisku z obou stran, od skleníků i od 

Borotína. 

V neděli 5. května provedli vanovičtí hasiči tradiční jarní sběr železného šrotu. Je vidět, 

že naši občané mají téměř vše doma vysbíráno, takže oproti jiným rokům byl sběr slabší. 

Ale i tak jim patří náš dík. 

                 Petr Dvořáček 
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Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Vanovice       
 

Datum konání:     24. 4. 2019 

Čas konání:              17:00 hodin  

Místo konání:  zasedací místnost OÚ Drválovice 

Přítomni:      Jiří Bohatec, Bc. Svatopluk Dračka, Petr Dvořáček, Lenka Chalupová,    

                                   Lukáš Kohoutek, Linda Krejčiříková, Josef Pavlík st. 

Omluveni:             Josef Pavlík ml., Miroslav Přibyl 

Ověřovatelé: Jiří Bohatec, Lukáš Kohoutek  

Zapisovatel: Ing. Marie Zouharová 

 

Program:    

1. Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce 

2. Zpráva o činnosti výborů 

3. Dohoda o úhradě podílu „Propagace door to door systému svozu odpadů“ 

4. Žádost o finanční výpomoc – DSO TS Malá Haná 

5. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

6. Rozpočtová opatření č. 4, 5 

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

8. Kupní smlouva o prodeji nemovitosti 

9. Smlouva o poskytnutí služby Pekárny Blansko, a.s. 

10. Různé a závěr 

 

 

a) Usnesení 1/7: OZ schválilo program jednání 7. zasedání zastupitelstva obce 

b) Usnesení 2/7: OZ bere na vědomí plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce 

c) Usnesení 3/7: OZ bere na vědomí zprávy o činnosti výborů    
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d) Usnesení 4/7: OZ schvaluje dohodu mezi obcí Vanovice a Sudice o úhradě 

finančního podílu „Propagace door to door systému svozu odpadů“ ve výši 2.280,- Kč a 

pověřuje starostu obce podpisem dohody 

e) Usnesení 5/7: OZ schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

obce Vanovice pro DSO Technické služby Malá Haná, Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČ 

06609627 ve výši 746.274,21 Kč 

f) Usnesení 6/7: OZ schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci uzavřené mezi obcí Vanovice a DSO Technické služby Malá Haná, Sudice 164, 

680 01 Boskovice, IČ 06609627 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

g) Usnesení 7/7: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 

h) Usnesení 8/7: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5 

i) Usnesení 9/7: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 

25134701 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 

j) Usnesení 10/7: OZ schvaluje kupní smlouvu o prodeji nemovitosti v k. ú. Vanovice, 

p. č. 447 orná půda o celkové výměře 12.396 m² za dohodnutou cenu 247.920,- Kč a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

k) Usnesení 11/7: OZ schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pojízdné prodejny 

Pekárny Blansko, a.s., za dohodnutou cenu 6.240,- Kč za rok a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy 

l) Usnesení 12/7: OZ schvaluje Dohodu o úhradě podílu na akci „Systém odděleného 

sběru materiálově využitelných odpadů“ s Technickými službami Malá Haná, Sudice 

164, 680 01 Boskovice, IČ 066009627 v celkové výši 137.153,56 Kč a pověřuje starostu 

obce podpisem dohody 

m) Usnesení 13/7: OZ schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku ve výši 

14.599,- Kč z MAS Partnerství venkova, z.s. na Obec Vanovice 
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Fotogalerie z akcí uplynulého období 

Vítání občánků 

V neděli 31. 3. proběhlo v sále na Záložně tradiční vítání občánků do řad občanů naší 

obce. Na malé slavnosti jsme přivítali 4 děti s jejich rodiči a příbuznými. V kulturním 

programu vystoupili žáci základní školy pod vedením p. učitelky Klevetové. 

   

 

Divadelní představení Karla Poláčka Bylo nás pět -   

6. dubna KD Vanovice – v provedení ochotníků z Rájce-Jestřebí 
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Svatební obřad manželů Rejdových – Záložna Vanovice 

Velikonoční sobota 20. dubna byla dnem, kdy uzavřeli sňatek, poprvé v historii na 

Záložně, manželé Rejdovi. Blahopřejeme. 
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Beseda s pracovníky a klienty Paprsku 

V pondělí 29. dubna proběhla v sále Záložny beseda s pracovníky a klienty příspěvkové 

organizace Paprsek Velké Opatovice, zaměřená na možnost zbudování chráněného 

bydlení ve Vanovicích. 

 

 

       

 

Pálení čarodějnic za kulturním domem 

SDH Vanovice uspořádal již tradiční oslavu příchodu jara, pálení čarodějnic. V úterý 30. 

dubna se na této slavnosti sešlo kolem 100 našich spoluobčanů. 
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Zájezd do Kroměříže 

Obec Vanovice připravila pro naše občany zájezd na prodejní výstavu květin Floria do 

Kroměříže. Kolem 40 nadšených milovníků květin, zahrady, ale i dobré zábavy strávilo 

v tomto překrásném areálu krásný 

sobotní den 4. května. 

 

      

Čištění prameniště v Habeši 

V závěru měsíce dubna prováděla obec ve spolupráci s odbornou firmou čistění jednoho 

z pramenišť našeho vodovodu, tzv. Starý pramen v Habeši. Na akci spolupracovali i 

hasiči z Vanovic. Pravidelné čištění přispívá 

k obnově a posilování vlastního zásobování 

vodou. 

 

 

 

 

 

 



10 10 

 

 

 

Přivaděč do Oka – jeho obnova 

S využitím obnovy původního rozvodu vody pro pastevní areál hodlá obec přivést do 

Oka vodu z Křemílek a zajistit dostatečný 

zdroj vody pro zásobování našeho hřbitova. 

 

  

      

Výstavba nového kravína ve středisku Agrospolu ve Vanovicích 

Středisko ve Vanovicích se mění k nepoznání. Na místě zbouraných kravínů vyrostl 

skelet nové budovy a probíhá 

výstavba nového zásobníku na 

shromažďování močůvky. 
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Sběr železného šrotu 

SDH Vanovice uspořádal v neděli 5. května tradiční sběr železného šrotu. Hasiči děkují 

všem našim občanům, kteří přispěli připraveným železem. 

 

                      

 

A něco z našich krásných jarních Vanovic… 
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Jubilanti v měsíci dubnu 2019                               

 

Melková  Jana                Vanovice     

Špidlová  Martina              Vanovice 

     

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných 

let života. 

Upozornění: Pokud si někdo z jubilantů nepřeje zveřejnění svých narozenin, sdělte to 

s předstihem na Obecním úřadě Vanovice. 

 

 

Vstoupili do svazku manželského:                                      

 

Petra a Tomáš   Rejdovi                          Vanovice    

 

Novomanželům blahopřejeme a přejeme radostný a šťastný společný život. 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se: 

 

 

Pospíšilová Jarmila    Vanovice           

 

 

 

 

 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.      
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Pohotovostní služby na zubním oddělení 

 

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hod  

        

Květen       

        

1.5. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 
516 444 

326 

4.5. MUDr. Řehořek   
Poliklinika Blansko, Sadová 

33 

516 488 

453 

5.5. 
MUDr. Řehořek (MUDr. 

Řehořková)  

Poliklinika Blansko, Sadová 

33 

516 488 

453 

8.5. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 
516 435 

203 

11.5. MUDr. Sládek 
Velké Opatovice, nám. Míru 

492 

516 477 

319 

12.5. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 
516 442 

726 

18.5. MUDr. Stojanov 
Blansko, B. Němcové 

1222/15 

605 184 

479 

19.5. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 
516 416 

386 

25.5. MUDr. Ševčíková R. 
Poliklinika Blansko, Sadová 

33 

516 488 

454 

26.5. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 
731 074 

479 

        

 
      

        

Červen       

        

1.6. MUDr. Štrajtová 
Černá Hora, Zdrav. 

středisko 

608 220 

806 

2.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 
516 467 

313 

    

    

 

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna  v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,   

tel. 545 538 111.      

Službu zajišťuje ve všední dny   

od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00  do 20.00 hod. 
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POZVÁNKY 
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Volby do Evropského parlamentu    

 

 

Volby do Evropského parlamentu proběhnou i 

v našich obcích v pátek 24. května a v sobotu 25. 

května 2019 v obvyklých časech. V pátek od 

14.00 do 22.00 hod a v sobotu od 8.00 do 14.00 

hod. 

Volební místnosti: 

Okrsek č. 1 Vanovice - sál Záložny na Obecním 

úřadě ve Vanovicích č. p. 132 

Okrsek č. 2 Drválovice - zasedací místnost 

v budově obecního úřadu v Drválovicích č. p. 26 

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo pas. 

Volební lístky obdržíte do svých schránek 

nejpozději do úterý  21. května 2019. 

 

SPORT 

 
Jak jsem již předeslal 

v dubnovém Zpravodaji, 

protože skončily soutěže jak 

ve stolním tenise, tak i 

šachový přebor, budeme se 

věnovat okresní soutěži 

v malé kopané a našemu 

družstvu Panthers Vanovice. 

Chtěl bych Vás informovat 

jednak o výsledcích a také zvát 

na domácí zápasy. Naše 

družstvo hraje 5. ligu, kde je 

13 družstev. 
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Dosavadní jarní výsledky našeho družstva: 

 

29. 3.  STARS Letovice               PANTHERS Vanovice                         3 : 2 

5. 4.   TJ K20 Šošůvka               PANTHERS Vanovice                         5 : 6 

19. 4.  PANTHERS Vanovice  MK Březová                                             2 : 1 

28. 4.  TJ Šerkovice“B“                PANTHERS Vanovice                        1 : 0 

4. 5.   PANTHERS Vanovice   SK ŽÍZEŇ Petrovice                              1 : 0 

 

 

Dosavadní tabulka: 

 

1. Celtic Újezd u Boskovic         6 zápasů    16 bodů 

2. Tj Šerkovice B                          6 zápasů    13 bodů 

3. Sokol Chornice          6 zápasů    13 bodů 

4. FC Artis Bedřichov                  6 zápasů    12 bodů 

5. MK Banáni Rájec           5 zápasů       12 bodů 

6. Panthers Vanovice                5 zápasů      9 bodů 

7. MK Březová            6 zápasů       7 bodů   

. 

. 

. 

     13. FC Forma Olešnice          5 zápasů       0 bodů 

 

Další nejbližší domácí zápasy: 

 

Sobota          18. 5.   v 17 hod           Panthers Vanovice   -   FK  Obora 

Sobota          1. 6.     v 17 hod            Panthers Vanovice  -  FC Forma Olešnice 

 

Přijďte naše hráče povzbudit, připraveno je i občerstvení. 

 

Zpravodaj Vanovic-Drválovic vydává Obecní úřad ve Vanovicích. Cena Zpravodaje je 3,- Kč. 
Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: vanovice@vanovice.cz 
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